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Se há uma opinião unânime entre os especialistas em tecnologia, é que a mobilidade é a bola da 
vez. A necessidade de disponibilizar informações cada vez mais rapidamente faz com que as 
empresas, especialmente aquelas que têm suas operações descentralizadas, passem a considerar 
investimentos em equipamentos e redes de comunicação móveis. O poder de interação entre os 
profissionais viabiliza tomadas de decisão em menores espaços de tempo, o que também leva as 
empresas a avaliar a tendência.  
 
Com isso, o mercado de dispositivos como handhelds e smartphones começa a ganhar terreno no 
ambiente corporativo. "A adoção desses equipamentos deixou de ser uma questão de modismo 
para se transformar em uma demanda de negócios", atesta Antônio Gesteira, gerente-executivo 
de tecnologia e segurança da informação da consultoria PricewaterhouseCoopers.  
 
Segundo Gesteira, a implementação de projetos de comunicação móvel é uma boa saída para as 
empresas que ao longo do caminho foram comprando outras companhias, bem como para as que 
agregaram novos serviços aos negócios e acabaram com as informações descentralizadas. "Quem 
adotou esses dispositivos por modismo fará pouco uso deles. Não faz sentido empregar redes 
móveis sem que haja um planejamento completo para a integração dos equipamentos à infra-
estrutura já existente na companhia", explica. 
 
O especialista destaca ainda a importância das empresas desenvolverem, em paralelo à adoção 
desses equipamentos, aplicativos compatíveis com eles. "O gargalo que as organizações devem 
enfrentar para avançar no uso desses dispositivos está exatamente na falta de aplicativos. 
Desenvolver soluções é a única forma de não limitar as funcionalidades dos smartphones ao 
acesso à internet, troca de e-mails e download de softwares", diz Gesteira. "O desenvolvimento 
de aplicações tem de ser parte da concepção do projeto." 
 
Além da maior necessidade do acesso mais rápido a informações relevantes, os smartphones, que 
já são tecnologicamente consolidados e viáveis, tiveram seus preços reduzidos devido às 
crescentes demanda e concorrência, facilitando sua adoção. O problema é que a atraente idéia de 
redes portáteis levanta uma importante questão: a da segurança. Softwares estão no comando 
dos smartphones e handhelds. Portanto, estão sujeitos a falhas técnicas e conseqüentes ameaças 
à integridade de seus dados. "A exemplo do que acontece no mundo dos desktops e notebooks, 
onde há software, há possibilidade de falhas e de vulnerabilidades", resume Marcelo Bezerra, 
diretor técnico da ISS para o Brasil e América Latina. Se o sistema estiver interligado a um 
ambiente IP (Internet Protocol) - que é o caso desses dispositivos -, os riscos são ainda maiores. 
 
Bezerra acrescenta que o fato desses equipamentos não funcionarem sob um único padrão 
tecnológico dificulta o desenvolvimento de ferramentas de segurança para eles. Então, como fica 
a proteção dos dados e informações das empresas? "As ameaças à segurança das redes 
corporativas devem mesmo seguir os passos das ameaças exploradas atualmente no universo dos 
computadores", prevê Andrew Sheldon, consultor da Evidence Talks, empresa especializada em 
ferramentas de segurança em telefones celulares.  
 
Sheldon diz que na Europa os esquemas de fraudes em dispositivos já seguem nesta direção, com 
a incidência de spams e scams crescendo dia-a-dia. "Estamos vivenciando um aumento no volume 
de mensagens SMS sugerindo que o usuário recebeu um prêmio. A fim de receber o prêmio, a 
mensagem diz que ele deve ligar para um determinado número de telefone para passar seus 
dados pessoais. Mas a ligação é na realidade um telefone tarifado a um custo muito alto", conta. 
 
A dica de Sheldon é usar programas específicos contra vírus, invasões e outros tipos de ameaças 
enviadas por SMS. No Brasil, a Trend Micro possui o software de segurança Mobile Security, 
produto oferecido em parceria com a Claro.  



Os assinantes da operadora de telefonia celular poderão usar o programa gratuitamente até junho 
deste ano, quando as empresas devem anunciar um serviço tarifado de proteção.  
 
Gustavo Ribeiro, gerente de Technical Marketing da Motorola, sugere que mais importante do que 
sair instalando produtos de segurança é fazer um trabalho de conscientização de seus 
funcionários. "As empresas precisam se preocupar com os dados que o funcionário coloca no 
aparelho", alerta. Como tipicamente esses equipamentos são usados por profissionais de alto 
escalão, a idéia não é ficar supervisionando o uso dos telefones, mas conscientizar os usuários de 
que os dados carregados no equipamento são importantes para a empresa e para ele próprio. 
 
Gesteira, da PricewaterhouseCoopers, recomenda que as companhias criem ambientes de testes, 
com uso assistido, antes de aderir aos portáteis. "É preciso ter claro em mente que não se tratam 
de equipamentos ?plug and play?", diz. Além disso, é importante fazer uma boa avaliação de 
risco. Para o consultor, esses aparelhos passam a ser um elemento estranho na rede da empresa. 
"O dispositivo deve ser colocado junto à infra-estrutura de segurança do restante da empresa, 
juntamente com os computadores e notebooks", defende. 
 
A TIM colocou recentemente no mercado brasileiro o BlackBerry, aparelho que funciona como um 
smartphone mas, ao contrário dos equipamentos convencionais atualmente à venda, funciona 
com um software que é instalado diretamente no servidor do cliente da operadora. "As redes 
GPRS por si só permitem às operadoras configurarem uma porta segura para a transmissão de 
dados. Além disso, no caso do BlackBerry, o software ainda aproveita a infra-estrutura de 
segurança da própria empresa", explica José Luiz Liberato, diretor de grandes contas da 
operadora.  
 
De um jeito ou de outro, Gesteira diz que é fundamental que as empresas não façam vista grossa 
para a entrada desses aparelhos em suas redes. "É preciso reconhecer e fazer inventários dos 
dispositivos, mesmo que ele tenha sido adotado por conta própria pelo CEO, que comprou o 
smartphone em uma viagem" exemplifica. 
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